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Proquest Social Science Premium Collection; politika, kamu politikası, sosyoloji, sosyal 

hizmet, antropoloji, kriminoloji, dil bilim, kütüphane bilimi ve eğitim dahil olmak üzere sosyal 

bilimlerde uluslararası literatürü kapsayan veritabanlarına erişim sağlar.  

Proquest Social Science Premium Collection; Criminology Collection, Education Collection, 

International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Library & Information Science 

Collection, Linguistics Collection, Politics Collection, Social Science Database ve Sociology 

Collection’ı içermektedir. Bununla birlikte, dergi makalelerinin, kitapların, kitap bölümlerinin, 

tezlerin, çalışma belgelerinin ve daha fazlasının özetlerini ve tam metin kapsamını sunar. 

 

 

 
 
Proquest Social Science Premium Collection üzerinden “Basit Arama” ve “Gelişmiş Arama” 
yapılabilmektedir. Ayrıca “Son Aramalar” seçeneğinden eski aramalar kontrol edilip, 
silinebilmektedir.  

 
 



 
 

2 
17.06.2020  

Proquest Social Science Premium Collection’ın ara yüz özelliklerinden bahsedildikten sonra 

temel ve gelişmiş arama örneklerine yer verilmektedir.  

 

Temel arama sonunda çıkan sonuçların daraltılması için sonuçların 

listelendiği arayüzün sol tarafında bulunan “Sıralama Kriteri” 

başlığının altında sınırlandırma, yayın türü, yayınlanma yılı, yayın 

adı, belge türü, konu, şirket/kuruluş, konum, şahıs ve sunulan 

veritabanları içerisinde aranınlan anahtar kelimeye yönelik yapılan 

aramayı daraltmayı amaçlayan seçenekler bulunmaktadır.  
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Gelişmiş Arama bölümünde Search for (Arama), Select Fields (Alanları Seçin) ile arama 
yapılabilmektedir. Boolean operatörleri ile (AND, OR, NOT) aramalar sınırlandırılabilmekte 
ya da genişletilebilmektedir. 

  

 

 

 

 

AND 

Her yer 

Tam metin hariç 
tümü — NOFT 

Belge başlığı — TI 

Belge metni — FT 

Özet — AB 

Konu başlığı — 
MAINSUBJECT 

Konum — LOC 

Şahıs — PER 

Şirket/kuruluş — 
ORG 

Yayın adı — PUB 

Yazar adı — AU 

Daha fazla seçenek 

Başlık — CAP 

Bölüm — SEC 

Erişim numarası — 
AN 

ISSN — ISSN 

Referans — REF 

Alıntı yapılan 
belgenin başlığı — 
CTI 

Alıntı yapılan yayın 
tarihi — CYR 

Alıntı yapılan yayının 
başlığı — CPUB 

Alıntı yapılan yazar 
— CAU 

OR 

NOT 

Her yer bölümünde sağ bölümde ifade edilen sınırlandırma 
seçeneklerden aramalar sınırlandırılabilmektedir. 

AND aynı alanda iki kelime/kelime gurubunun ortak yer aldığı makaleler 
listelenmektedir. OR iki kelimeden/kelime gurubundan herhangi biri veya 
ikisinin olduğu sonuçları listelemektedir. NOT taranması istenen iki veya 
daha fazla kelimeden, birinci yazılan kelimenin geçip, diğerlerinin olmadığı 
kayıtları bulur. 

Özet yerine sadece tam metin sunulan yayınları bulmak istiyorsanız “Tam 
metin” onay kutusunu seçin. “Hakemli” onay kutusunu seçerek ilgili 
konunun uzmanları tarafından incelenmiş yayınları bulabilirsiniz 
 

Arama seçeneklerini 
tarih seçerek 
sınırlandırabilirsiniz. 
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Sonuç sayfası seçenekleri bölümünde yayın türü, belge türü ve dil seçeneklerinden aramalar 
daha fazla sınırlandırılabilmektedir. 

Yayın türü: Aramanızı magazinler, gazeteler ya da ticari dergiler gibi bir ya da daha fazla 
yayın türünü içeren yayınlar ile sınırlandırmanızı sağlar.  Yayın türlerinin listesi arama 
yaptığınız veritabanlarına göre farklılık gösterecektir. 

Belge türü: Aramanızı makaleler, ses/video klipleri ya da şiirler gibi bir ya da daha fazla belge 
türü ile sınırlandırmanızı sağlar. Belge türlerinin listesi arama yaptığınız veritabanlarına göre 
farklılık gösterecektir. 

Dil: Aramanızı Arapça, Almanca gibi bir ya da daha fazla dilde yayınlanmış yayınlar ile 
sınırlandırmanızı sağlar. Dillerin listesi arama yaptığınız veritabanlarına göre farklılık 
gösterecektir. 

 
 

İlgililik 

En eski olan ilk sırada 

En güncel olan ilk sırada 

Görüntülenen sonuç sayfasındaki tüm belgeleri eklemek için sonuç listesinin üzerinde yer alan 1–20'yi 

Seç (ya da 1–50 ya da 1–100) etiketli onay kutusuna tıklayın. 

Yapılan son aramaları listeler 
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Thesaurus 

Thesaurus (Kavram Sözlüğü), veritabanındaki tüm 

bilgileri sınıflandırmak ve düzenlemek için kullanılan 

konu terimlerinin alfabetik listesidir. Bu kavram 

sözlüğü kullanılarak editörler veritabanındaki her 

yayına konu başlıkları atarlar. Boolean operatörleri 

(AND/OR/NOT) kullanılarak aramalara 

eklenilebilmektedir. Kavram sözlüğü, araştırma 

yaparken hangi anahtar sözcükleri kullanacağını 

bilmeyen okuyuculara yol göstermesi açısından 

önemlidir. 
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Tam Metin 

Benzer belgelere göz at bağlantısına 
tıkladığınızda Proquest anında 
görüntülenmekte olan belge ile 
benzer anahtar sözcükler, ifadeler ya 
da kavramlara sahip beş belgeyi 
mevcut seçili veritabanlarınızda 
bularak görüntüleyecektir. 

Varsayılan olarak her konu ya da 
konu benzeri alan için en fazla beş 
eşleşen terimden oluşan bir liste 
görüntülenir. Aşağıda listelenen 
belgedeki dizinlenmiş ilgili eşleşen 
terimler ile birlikte her birinin 
önünde bir onay kutusuyla her konu 
ya da konu benzeri alanı bir konu 
başlık olarak görüntülenir. 
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    PDF (indir) seçeneğinde PDF türünde yayını indirebilirsiniz.  

 

Alıntı bir kaynakçaya dahil edebileceğiniz biçimlendirilmiş bir bibliyografik künye oluşturmak 
için alıntıla bağlantısını kullanabilirsiniz. 

 

 



 
 

8 
17.06.2020  

 

E-posta bir öğeyi kendinize ve diğerlerine e-posta ile gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz 
mevcut yayın ayrıntısını (bibliyografik künye, özet, tam metin, vb.) belirleyebilir ve bununla 
birlikte bir bibliyografik künye biçimi de seçebilirsiniz. E-postaların PDF biçiminde olması 
durumunda e-postada yer alacak bir sayfa ya da sayfa aralığını da belirleyebilirsiniz. 

Eğer Flash Görüntü Göstericiyi kullanıyor ya da Proquest Illustrata'da yer alan görüntüler ile 
çalışıyorsanız, bir öğeyi kendinize e-posta ile gönderebilir ve bu e-postada bulunmasını 
istediğiniz ayrıntıları belirleyebilirsiniz. 

 

Yazdır görüntülenmekte olan yayının yazdırma işlemi için biçimlendirilmiş bir sürümünü 
açmak için Yazdır bağlantısına tıklayın. Bu sürümde gezinti seçenekleri ve arabirim öğeleri 
kaldırılmıştır. Sayfayı yazdırmak için tarayıcınızı kullanabilirsiniz.  

Not: Eğer bir video içeriği ile çalışıyorsanız, Yazdırılan sayfa video görüntülerini içermeyecektir, eğer 
video görüntülerini yazdırmak istiyorsanız, istediğiniz görüntü sırasında video oynatıcıyı durdurun 
ardından Video Belge Görüntüleme'de tarayıcınızın yazdırma seçeneklerini kullanınız. 
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All Options (Tüm Ayarlar) özelliğinde en popüler başlığı altınta indir, alıntıla, e-posta, yazdır, 
araştırmama kaydet, seçili öğelere ekle gibi seçenekler sunulmaktadır. Ayrıca Google Drive, 
One Drive gibi bulut tabanlı disk alanınıza otomatik olarak yayını kaydebilirsiniz. Biyografik 
künyeyi kaynakça düzenleme programlarına otomatik olarak dışa aktarabilir, .pdf, .xls, .rtf ve 
.txt biçiminde dosyanızı dışarıya aktarabilirsiniz. 

 

Detaylı Bilgi Almak için: 

Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte 

ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma 

görevlilerine iletilebilmektedir. 

Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55 

E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr 

Sosyal medya hesapları:  

https://twitter.com/cb_kutuphane 

https://www.instagram.com/cb_kutuphane/ 

https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q 

 

 

 

 

 

mailto:referans@tccb.gov.tr
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cb_kutuphane/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q

